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ВСТУП
У 2020 рік світова економіка увійшла в стані високої невизначеності,
ключовим фактором якої стало загострення торгової війни між США та
Китаєм у 2019 р. Закономірним наслідком цього протистояння стало
зниження темпів зростання китайської економіки у 2019 р. до найнижчого
рівня за останні 27 років, істотне скорочення обсягів світової торгівлі та
загострення ризиків настання нової глобальної економічної кризи.
Маніпуляції з курсом юаня призвели до волатильності на світових
фінансових ринках та посилювали побоювання щодо можливості
переростання тарифної війни у валютну.
Зниження напруги у міжнародній торгівлі1 та пом’якшення глобальних
монетарних умов (яке розпочалося у 2019 р.) давало підстави очільниці МВФ
Кристаліні Георгієвій наприкінці січня 2020 р. заявляти про поліпшення
перспектив розвитку глобальної економіки2.
Але такий оптимізм був дуже нетривалим. Поширення світом Covid-19
(11 березня ВООЗ оголосила про пандемію), а також різкий обвал цін на
нафту стали тим шоком, який дав поштовх розгортанню глобальної
економічної кризи. Найглибше падіння економічної активності відбулося у ІІ
кварталі 2020 р., що було пов’язано із запровадженням більшістю країн
жорстких протиепідемічних заходів.
У червні МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки у 2020 р. з 3% до
4,9%, а зростання у 2021 р. – з 5,8% до 5,4%3. Для України червневий прогноз
МВФ передбачав падіння ВВП у 2020 р. на 8,2% і зростання в 2021 р. лише на
1,1%. Саме такий песимістичний сценарій розвитку подій був врахований у
чинній програмі співпраці України з МВФ, яка була схвалена на початку
червня.
Проте, вже у ІІІ кварталі глобальна економіка почала відновлюватись.
У жовтні МВФ переглянув прогноз падіння світової економіки у 2020 р. до
4,4%, а зростання у 2021 р. – до 5,2%4. Для України жовтневий прогноз МВФ,
попри відчутне поліпшення порівняно з червневим, передбачав доволі
песимістичний розвиток подій: скорочення ВВП у 2020 р. на 7,2% і зростання
у 2021 р. на 3% (з досягненням темпу 4% лише у 2025 р.). Прогноз НБУ станом
15 січня 2020 р. відбулося підписання «першої фази» економічної і торговельної угоди
між урядами США і КНР. Режим доступу: https://ustr.gov/countries-regions/china-mongoliataiwan/peoples-republic-china/phase-one-trade-agreement/text
2
https://news.finance.ua/ua/news/-/464050/
3
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
4
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october2020
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на жовтень передбачав скорочення ВВП у 2020 р. на 6% з частковим
відновленням на 4,2% у 2021 р.
Реальність виявилась дещо оптимістичнішою: в оновленому на початку
2021 р. «World Economic Outlook»5 МВФ оцінює падіння світового ВВП у
2020 р. на 3,5%, зростання на 2021 р. – 5,5%. Для європейських країн, що
розвиваються, відповідні показники становлять «мінус» 2,8% і «плюс» 4%.
Чинний макроекономічний прогноз НБУ (оприлюднений в січневому
Інфляційному звіті6) передбачає скорочення реального ВВП України у 2020 р.
на 4,4% (попередній прогноз – 6%) і зростання у 2021 р. на 4,2%. Ключовим
чинником поліпшення динаміки ВВП у другому півріччі 2020 р. стала
сприятлива зовнішня кон’юнктура для українських експортерів, обумовлена
стрімкішим, ніж очікувалось, відновленням світової економіки.
Позиція МВФ у цьому контексті доволі чітка: вийти на траєкторію
відновлення світова економіка змогла завдяки масштабній бюджетній
підтримці урядами своїх економік (близько 14 трлн дол. США7) та
безпрецедентним заходам монетарної політики, до яких вдалися центральні
банки. Усе це, на думку фахівців Фонду, дозволило запобігти повторенню
фінансової кризи 2008 – 2009 рр.
В Україні плановий дефіцит державного бюджету у 2020 р. було збільшено
до 7,5% ВВП (порівняно з 2% у 2019 р.), однак фактичний показник становив
близько 5,3% ВВП. Закон про бюджет на 2021 р. передбачає дефіцит на рівні
5,5% ВВП, що цілком відповідає настановам МВФ щодо недоцільності різкого
скорочення державних витрат.
Значно дискусійнішим питанням є те, наскільки дієвою та адекватною
ситуації була монетарна політика НБУ. Національний банк переконує
суспільство, що зробив усе від нього залежне для підтримки економіки в
умовах кризи. Чи відповідає це дійсності?
Аналітичний огляд допоможе сформувати комплексне уявлення про стан
грошової сфери, а також дати незалежну оцінку ефективності монетарної
політики НБУ та її відповідності викликам, з якими зіткнулась українська
економіка в умовах глобальної кризи.

5

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlookupdate
6

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2021-Q1.pdf?v=4

7

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID19
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ
На момент входження в кризу, спровоковану пандемією Covid-19, глобальна
економіка перебувала у фазі чергового пом’якшення монетарних умов. Старт
цьому процесу дала ФРС США, яка у 2019 р. (в умовах торгової війни з Китаєм)
знизила діапазон ставки федеральних фондів з 2,25 – 2,50% до 1,5 – 1,75% і
оголосила про початок придбання короткострокових казначейських паперів.
ЄЦБ знизив ставку за депозитами8, відновив програму купівлі активів і
розпочав нову серію цільових довготермінових операцій рефінансування. Як
наслідок, тенденція до пом’якшення монетарної політики поширилась на
велику кількість центральних банків (близько 50-ти станом на січень 2020 р.).
Поширення Covid-19 і запровадження більшістю країн світу жорстких
карантинних обмежень, паніка на фінансових ринках, стрімке зростання
бюджетних дефіцитів внаслідок застосування програм підтримки економіки
та необхідність стимулювання економічної активності в умовах різкого
падіння попиту підштовхнули центральні банки до ще більшого пом’якшення
монетарних умов.
ФРС США у березні 2020 р. знизила цільовий діапазон ставки федеральних
фондів на 1,5 п. п., повернувши його до історичного мінімуму 0 – 0,25%,
зменшила нормативи обов’язкового резервування до 0%, а також розпочала
новий цикл купівлі казначейських облігацій та іпотечних цінних паперів9. ФРС
оголосила, що продовжуватиме купувати цінні папери в обсягах, необхідних
для підтримання безперебійного функціонування ринків, тобто, фактично, у
необмеженій кількості. Крім того, було запроваджено широкий спектр
додаткових
заходів
щодо
кредитної
підтримки
підприємств,
10
домогосподарств, муніципалітетів тощо . У підсумку, баланс ФРС за
підсумками 2020 р. зріс на 3,2 трлн дол. (або на 78%) до 7,4 трлн дол.11.
Наприкінці літа ФРС затвердила зміни до «Заяви про довгострокові цілі та
стратегію монетарної політики»12 (перегляд тривав понад півтора року).
В оновленій стратегії «широкомасштабною і всеосяжною метою» політики
визначену максимальна зайнятість. Тобто, попри збереження подвійного
мандата, сприяння ціновій стабільності у політиці ФРС, фактично, відходить
на другий план.
У вересні 2019 р. ЄЦБ знизив ставку за депозитами овернайт на 10 б. п. до «мінус» 0,50%,
ставка за основними операціями рефінансування (на 7 днів) залишилася на рівні 0%, за
кредитами овернайт – 0,25%
9
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm
10
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm,
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm
11
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/
12
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200827a.htm
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Разом з тим, ФРС скоригувала свою стратегію досягнення інфляційної цілі на
рівні 2% у довгостроковій перспективі: в найближчому майбутньому
монетарна політика ФРС буде спрямована на досягнення інфляції помірно
вище 2% для «компенсації» тривалого періоду інфляції нижче 2%. Метою
такої політики є закріплення інфляційних очікувань на рівні 2%, що має
сприяти досягненню зазначеного рівня інфляції у майбутньому.
ЄЦБ у контексті антикризових заходів13 знизив ставку за довгостроковими
операціями рефінансування (LTROs, ТLTROs) до рівня ставки за депозитами
овернайт, тобто «мінус» 0,5%. Більше того, для банків, які активно
кредитують реальний сектор економіки, ставка за цільовим довгостроковим
рефінансуванням (ТLTROs) може знижуватись до «мінус» 1%. Разом з тим,
для забезпечення достатнього рівня ліквідності ЄЦБ провів серію з семи
додаткових операцій довгострокового рефінансування на час пандемії
(PELTROs) за ставкою «мінус» 0,25%. Відтак з початку кризи обсяг надання
ЄЦБ довгострокового рефінансування сягнув 1,7 трлн євро.
Обсяг діючої програми купівлі активів (АРР), що передбачає придбання ЄЦБ
цінних паперів щомісячно на 20 млрд євро, було додатково збільшено на 120
млрд євро. Протягом 2020 р. за цією програмою було придбано цінних
паперів на 359 млрд євро, а загальний залишок сягнув 2,9 трлн євро.
Крім того, ЄЦБ запровадив нову екстрену програму купівлі активів (Pandemic
Emergency Purchase Programme, PEPP) загальним обсягом 1 850 млрд євро14
з терміном дії щонайменше до кінця березня 2022 р. Станом на кінець
2020 р. обсяг придбаних активів за цією програмою становив 757 млрд євро.
Під впливом вищезазначених операцій баланс ЄЦБ за підсумками 2020 р.
збільшився на 2,3 трлн євро (або майже на 50%) до 7,0 трлн євро15.
Існує досить правдоподібна версія16, що пріоритетною ціллю політики
кількісного пом’якшення ЄЦБ де-факто є не стимулювання інфляції, а
звуження спредів між дохідністю державних облігацій країн півночі і півдня
єврозони (за рахунок зниження вартості боргу південних країн).
Банк Англії знизив ключову ставку з 0,75% до 0,1%, вдвічі збільшив обсяг
програми кількісного пом’якшення (з 445 до 895 млрд фунтів стерлінгів),
запровадив нову схему довгострокового рефінансування банків для
стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу (TFSME)17 тощо.

13

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/html/index.en.html
16
https://www.project-syndicate.org/commentary/ecb-targeting-north-south-interest-ratespreads-by-melvyn-krauss-2020-12?barrier=accesspaylog
17
https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus
14
15
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До подібних заходів вдалися усі центральні банки розвинених країн. За
оцінками МВФ, сукупні активи центральних банків Групи десяти («донори»
МВФ) з початку кризи зросли приблизно на 7,5 трлн дол. (станом на
жовтень), що втричі перевищує приріст за два роки глобальної фінансової
кризи 2008 – 2009 рр.
Поряд з емітентами резервних валют, до безпрецедентного пом’якшення
монетарних умов вдалися також більшість центральних банків країн, що
розвиваються, започаткувавши цим якісно новий етап у монетарній історії.
У багатьох випадках ключові ставки в реальному вимірі було знижено до
від’ємних значень, коли номінальний рівень ставки центрального банку є
нижчим і від поточного, і від прогнозного рівня інфляції.
Важливою новацією у сфері монетарної політики стало застосування
центральними банками країн, що розвиваються, програм купівлі активів.
Програми «кількісного пом’якшення» запровадили центральні банки
Польщі, Румунії, Угорщини, Хорватії, Туреччини, Ізраїлю, Індії, Індонезії,
Малайзії, Тайланду, Філіппін, Гватемали, Колумбії, Чилі, Гани, ПАР тощо.
Слід акцентувати увагу на тому, що МВФ дав позитивну оцінку першим
наслідкам застосування програми купівлі активів центральними банками
країн, що розвиваються. У жовтневому «Звіті про глобальну фінансову
стабільність»18 йдеться про те, що зазначені заходи забезпечили зниження
дохідності державних цінних паперів відповідних країн, не мали значного
впливу на обмінні курси валют, не створили безпосередніх ризиків для
фінансової стабільності та не погіршили інфляційних очікувань.
Дослідження МВФ свідчать, що центральні банки, ключові ставки яких
знаходяться значно вище нульового рівня, використовували купівлю цінних
паперів для поліпшення функціонування ринку облігацій. Крім того, в деяких
країнах (Гана, Гватемала, Індонезія, Філіппіни) зазначені заходи було
застосовано безпосередньо для зниження навантаження на державні
фінанси. Відтак центральні банки вказаних країн вдалися до купівлі
державних облігацій не лише на вторинному, а й на первинному ринку.
Отже, поточна економічна криза призвела до кардинального перегляду
стандартів монетарного регулювання, повернувши центральні банки до
використання дискреційної політики (на противагу політиці, заснованій на
дотриманні формальних правил), орієнтованої, зокрема, на вирішення
проблем реального сектору економіки та публічних фінансів. Зважаючи на
глобальний характер вищезазначених змін, можна констатувати, що світ
перейшов до нової монетарної реальності, ознакою якої може стати, серед
іншого, відмова від парадигми інфляційного таргетування.
18

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-reportoctober-2020
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Окрім підтримання економічної активності в умовах пандемії та карантинних
обмежень, наслідком усіх вищезазначених дій центральних банків
(передусім емітентів резервних валют), а також безпрецедентних
стимулюючих заходів у сфері фіскальної політики стало динамічне зростання
цін активів (після різкого обвалу у березні 2020 р.).
Зокрема, вартість золота (виражена в доларах США) за підсумками 2020 р.
зросла на 24,6% (порівняно з мінімальним значенням у березні – на 28,1%).
Індекс S&P 500 за рік зріс на 16,3% (порівняно з локальним мінімумом у
березні – на 67,9%), Dow Jones Industrial Average – на 7,2% (відповідно – на
64,6%), NASDAQ Composite – на 43,6% (87,9%)19.
Ще одним наслідком емісії безпрецедентних обсягів дешевих грошей стало
стрімке зростання вкладень в криптовалюти. Протягом 2020 р. вартість
Bitcoin зросла з 7,3 до 30 тис дол., а в лютому 2021 р. перевищила 50 тис дол.
Капіталізація ринку криптоактивів за підсумками 2020 р. зросла з 192 до 777
млрд дол., а в лютому 2021 р. – сягнула 1,6 трлн дол. (близько 60% припадає
на Bitcoin)20. Відтак можна констатувати, що криптовалюти стали явищем
глобального масштабу з яскраво вираженими спекулятивними ознаками.
Зростання апетиту інвесторів до ризику на тлі надм’яких монетарних умов в
розвинених країнах призвело до повернення капіталу на ринки країн, що
розвиваються. В Інфляційному звіті за січень 2021 р. НБУ (з посиланням на
попередні оцінки IIF) повідомляє, що у ІV кварталі 2020 р. приплив капіталу
до таких країн сягнув рекордних 180 млрд дол.21.
Зворотнім боком усіх вищевказаних процесів стало знецінення долара США
до інших валют: за підсумками 2020 р. індекс долара (USDX22) знизився на
6,7%, а відносно максимального значення у березні – на 12,7%23.
Принципово важливим у цьому контексті є те, що знецінення долара
відбулося не лише щодо резервних валют, але й відносно більшості валют
країн, що розвиваються.

19

https://www.investing.com/

20

https://coinmarketcap.com/

На думку Т. Богдан, ці процеси мають кон’юнктурний характер, а отже існує висока
ймовірність того, що після пандемії Covid-19 відбудеться уповільнення або й розворот
потоків капіталу, що матиме негативні наслідки для економік країн, що розвиваються. Див.
зокрема: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/475472_nestabilnist_potokiv_mizhnarodnih.html
22
https://www.investopedia.com/terms/u/usdx.asp
23
Щоправда, значення індексу на кінець 2020 р. (89,93%) залишалося значно вищим від
його історичного мінімуму у березні 2008 р. (70,70%).
21
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ІНФЛЯЦІЯ
У 2020 р. загальний рівень цін споживчого ринку у розрахунку грудень до
грудня зріс на 5,0% (граф. 1), дещо перевищивши відповідний показник
попереднього року (4,1%). У підсумку, фактичний рівень інфляції у 2020 р.
«влучив» у ціль НБУ (5% +/- 1 п. п.), визначену Основними засадами грошовокредитної політики, хоча у жовтні сам Національний банк прогнозував за
підсумками року інфляцію на рівні 4,1%.

Середньорічний рівень інфляції24 у 2020 р. становив 2,7%, порівняно з 7,9%
у 2019 р. (граф. 1). Значна різниця між середньорічним показником і частіше
вживаним «грудень до грудня» обумовлена тим, що на його величину
вирішальний вплив має динаміка цін в першій половині року і майже не
впливає кон’юнктура останніх місяців року.
На початку 2020 р. цінова кон’юнктура мала дефляційний характер, що було
наслідком різкого зміцнення обмінного курсу наприкінці попереднього року.
У березні – квітні місячні темпи інфляції прискорились під впливом
ажіотажного попиту і девальвації гривні, проте починаючи з травня цінова
динаміка знову уповільнилась внаслідок зниження споживчого попиту.
Влітку спостерігалась традиційна дефляція, обумовлена збільшенням
пропозиції плодоовочевої продукції. Істотне прискорення темпів інфляції
відбулося у IV кварталі (граф. 2) під впливом несприятливих факторів з боку
пропозиції продовольства, підвищення цін на газ та девальвації гривні.
Січень-грудень в середньому до січня-грудня попереднього року. Саме у такому вимірі
рівень інфляції враховується під час розрахунку річних показників бюджету, реальних
доходів населення, є порівнянним з дефлятором ВВП тощо.
24
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Найбільший внесок до загального рівня інфляції за 2020 р. (2,2 проц. пункту)
забезпечило зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої на
4,9% (граф. 3), у т. ч. за IV квартал – на 4,3%. Найбільшого зростання за
підсумками року зазнали ціни на цукор (47,7%), яйця (30%), олію (21,7%),
фрукти (12,9%), хліб і хлібопродукти (9,7%) тощо.
Основною причиною значного подорожчання деяких видів продовольства
був незадовільний врожай на тлі стрімкого зростання світових цін.
Виробництво продукції рослинництва у 2020 р. скоротилось порівняно з
попереднім роком на 13,9%. Зокрема, врожай зернових зменшився на 17,6%
(у т. ч. пшениці – на 12,8%, кукурудзи – на 23,5%), соняшника – на 13,9%,
цукрового буряка – на 19,1%.
Як наслідок, ціни реалізації продукції сільськогосподарськими
підприємствами за підсумками року зросли на 48,3% (у т. ч. продукції
рослинництва – на 56,5%)25, ціни виробників харчової промисловості (в
межах України) – на 16,6% (зокрема, у виробництві цукру – на 63,6%).
На другому місці (з точки зору впливу на загальний рівень інфляції) з внеском
0,8 п. п. – подорожчання алкогольних і тютюнових виробів на 9,2%, що
відбулося за рахунок зростання цін на тютюнові вироби на 20,7% (внаслідок
підвищення ставок акцизного податку26), тоді як ціни на алкогольні вироби
за підсумками року залишилися незмінними.
25
26

Приріст цін за плинний рік з грудня 2019 р. до листопада 2020 р.
https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404331.html
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Подорожчання житлово-комунальних послуг за 2020 р. на 13,6% збільшило
загальний рівень інфляції лише на 0,7 п. п. (третій за величиною внесок), що
обумовлено незначною питомою вагою цієї групи в кошику для розрахунку
індексу споживчих цін.

У місячному розрізі спостерігалась значна волатильність тарифів на ЖКП, яка
була обумовлена різкими змінами цін на природний газ через коливання
його вартості на європейському ринку. Вартість газу на нідерландському хабі
TTF (її Нафтогаз використовав для розрахунку власних тарифів) у першій
половині року знизилась з 12 до 3 – 4 євро/МВт-год. Однак, починаючи з
серпня висхідна динаміка відновилась і на кінець року ціна сягнула 19 євро/
МВт-год27. Така кон’юнктура, а також перехід з 1 серпня до ринкового
ціноутворення28 визначили динаміку внутрішніх цін на газ: після зниження у
І півріччі на 40%, протягом ІІ півріччя ціни зросли на 161,4% і загалом за
підсумками 2020 р. газ для населення подорожчав на 56,3% (що практично
відповідало зміні цін на європейському ринку – 55%).
Інші тарифи (крім електроенергії) також зазнали зростання: водопостачання
за рік подорожчало на 18,5%, каналізація – на 16,5%, утримання будинків та
прибудинкових територій – на 2,6%. Водночас, вартість гарячої води і
опалення, попри зростання у IV кварталі на 12,4%, за підсумками року
знизилась на 2,2%.
27

https://www.powernext.com/spot-market-data

28

https://zn.ua/ukr/energy_market/rik-rinku-hazu-veliki-spodivannja-neabijakirozcharuvannja.html
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Цілком очікуване в умовах пандемії підвищення вартості товарів і послуг з
охорони здоров’я загалом на 7,7% забезпечило внесок 0,5 п. п., зокрема
фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання за дев’ять місяців
подорожчали на 7,9%, амбулаторні послуги – на 9,2%.
Динаміка цін на паливо була обумовлена коливаннями вартості нафти на
світовому ринку. У березні, після зриву РФ перемовин у форматі ОПЕК+, ціна
нафти різко впала з 53 до 25 дол. за барель (ціна на нафту URALS у квітні
знижувалась до 15 дол./бр., а вартість нафти WTI набувала навіть від’ємних
значень)29. Після досягнення домовленості між країнами-експортерами
нафти щодо скорочення видобутку відбулася корекція цін на нафту Brent до
рівня 42 – 43 дол./бр., а початок відновлення світової економіки та позитивні
новини щодо вакцини призвели до того, що на кінець 2020 р. вартість нафти
перевищила 50 дол./бр. (фактично повернувшись до передкризового рівня).
Як наслідок, ціна палива на внутрішньому ринку, після падіння за січень –
травень на 23,1%, протягом наступних семи місяців зросла на 16,3%, проте
загалом за підсумками 2020 р. зниження цін становило 10,5%.

Вищезазначені зміни цінової кон’юнктури знайшли відображення у динаміці
річних темпів споживчої інфляції30: зниження з 4,1% до 1,7% протягом
перших п’яти місяців року, після цього – корекція в діапазон 2 – 3% і, врешті,
прискорення до 5% наприкінці року (граф. 4).

29

https://maanimo.com/ua/oils

30

Місяць до відповідного місяця попереднього року.
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Слід констатувати, що фактичний рівень споживчої інфляції впродовж січня
– листопада перебував поза цільовим діапазоном НБУ (5% +/- 1 п. п.) і
«потрапив» у нього лише в грудні.
Річні темпи базової інфляції на початку року уповільнились з 3,9% до 3,0% і
з незначними коливаннями перебували на цьому рівні до жовтня включно.
Після цього відбулося прискорення до 4,5%, що передусім було обумовлено
впливом девальвації гривні (граф. 4).
Прогноз Уряду31, врахований у проєкті бюджету, передбачає на 2021 р.
зростання споживчих цін на 7,3% (грудень до грудня). Прогноз МВФ,
оприлюднений у жовтні, передбачає інфляцію на рівні 5,8%.
НБУ в січні переглянув власний прогноз інфляції на 2021 р. з 6,5% до 7,0%
(вище цільового діапазону 5% +/- 1 п. п.), що, вірогідно, має обґрунтувати
підвищення облікової ставки в найближчому майбутньому.
Прогнози Уряду і НБУ вбачаються досить реалістичними, а їхня відносна
узгодженість (відрізняються лише на 0,3 п. п.) є позитивним аспектом з точки
зору перспектив виконання дохідної частини бюджету.
Основним проінфляційним чинником на найближчі місяці з високою
ймовірністю стане подальше подорожчання багатьох видів продовольства
внаслідок недостатнього врожаю 2020 р.
Також можна очікувати, що тиск у напрямі підвищення внутрішніх цін на
сільськогосподарську продукцію генеруватиме цінова кон’юнктура на
зовнішніх ринках продовольства. З травня 2020 р. до січня 2021 р. індекс
продовольчих цін FAO32 зріс на 22,3 пункту або 24,5% (граф. 5) і досягнув
найвищого значення з липня 2014 р. Зростання агрегованого індексу
відбулося за рахунок подорожчання протягом останніх восьми місяців
рослинних олій на 78,3%, цукру – на 38,8%, зернових – на 27,4%, молочної
продукції – на 17,5%. Починаючи з листопада триває також зростання цін на
м’ясо (за останніх три місяці ціни підвищились на 4,6%).
Окрім продовольчої складової, додатковий інфляційний тиск може
спричинити підвищення цін на газ, оскільки термін дії граничної ціни
(6,99 грн/м3), встановленої Урядом33, спливає 31 березня 2021 р.

31

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text

32

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

33

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/25-2021-%D0%BF#Text
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З певним лагом та з різною інтенсивністю на споживчих цінах
позначатиметься зростання цін виробників промислової продукції. Після
одинадцяти місяців дефляції (з листопада 2019 р. до вересня 2020 р.) у
жовтні 2020 р. річні темпи приросту цін виробників повернулися в зону
додатних значень і на кінець року сягнули 14,5% (граф. 6).
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Основною причиною стрімкого зростання цін була сприятлива зовнішня
кон’юнктура для українських експортерів, що також призвело до
відновлення позитивної динаміки промислового виробництва (в грудні
2020 р. порівняно з груднем 2019 р. індекс промислової продукції, після
чотирнадцяти місяців падіння, зріс на 4,8%).
Проте, зазначений проінфляційний тиск з високою ймовірністю буде
частково нівелюватися за рахунок стабільності цін на товари і послуги не
першої необхідності внаслідок зміни споживчої поведінки громадян.
Негативний вплив коронакризи на добробут громадян може бути
недооцінений
офіційною
статистикою,
водночас
альтернативні
34
дослідження
сигналізують про істотні втрати зайнятості і доходів
домогосподарств. Про пригніченість попиту свідчать низькі споживчі настрої
населення: за даними агенції Info Sapiens35, індекс споживчих настроїв у
грудні 2020 р. становив 65,9 пункту, що на 26,3 п. (або на 28,5%) нижче рівня
грудня 2019 р. (92,2 п.).

Оцінюючи факт «досягнення» Національним банком інфляційної цілі другий
рік поспіль, слід взяти до уваги кілька принципових моментів. У грудні
2019 р. річні темпи інфляції «зачепили» цільовий діапазон НБУ,
демонструючи стрімку низхідну динаміку, і вже у січні 2020 р. вийшли за його
межі. У грудні 2020 р. ситуація повторилася з точністю до навпаки: річні
темпи інфляції «потрапили» в ціль НБУ, перебуваючи на стрімкому
висхідному тренді, і вже в січні 2021 р. вийшли за межі коридору 5% +/- 1 п. п.
(прискорились до 6,1%). Прогноз НБУ на 2021 р. передбачає інфляцію на рівні
7%, тобто вище цільового діапазону.
Висновок: попри численні запевнення в успішності власної політики
інфляційного таргетування, Національний банк не здатен забезпечити
цінової стабільності, яка (відповідно до закону) передбачає підтримання не
лише низьких, але й стабільних (!) темпів інфляції.
За таких обставин, Національному банку доцільно було б, скориставшись
досвідом провідних центральних банків, переглянути свою стратегію
монетарної політики у напрямі посилення пріоритетності цілі сприяння
економічному зростанню і зайнятості.

34

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/assessmentconfirms-devastating-impact-of-COVID-19-in-Ukraine.html

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-rodinakh-bilshosti-ukrajintsiv-za-ostanni-piv-roku-pohirshilasjaekonomichna-situatsija-opituvannja.html
35

https://sapiens.com.ua/ua/other-research
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС
Розпочавши 2020 р. на надмірно ревальвованому рівні (23,69 грн/дол.) у
березні гривня стрімко знецінилась (граф. 7), «компенсувавши» таким чином
весь розмір зміцнення за попередній рік. Девальваційний сплеск був
зумовлений переважно психологічними чинниками, пов’язаними з панікою
на світовому фінансовому ринку на тлі поширення епідемії Covid-19.

У другому кварталі відбулася корекція обмінного курсу (локальне «дно»
було зафіксоване на рівні 26,52 грн/дол.), яка мала як внутрішні, так і
зовнішні причини.
З одного боку, НБУ здійснив значні інтервенції з продажу іноземної валюти
на міжбанківському ринку (близько 2,5 млрд дол.) та задовольнив попит на
готівкову валюту.
З іншого боку, радикальне пом’якшення монетарної політики провідних
центральних банків світу сприяло заспокоєнню панічних настроїв на
фінансовому ринку та зменшило тиск на валюти країн, що розвиваються.
Водночас, внаслідок запровадження жорстких карантинних обмежень
відбулося значне падіння імпорту товарів і послуг, що знизило попит на
іноземну валюту. Додаткову підтримку гривні надало досягнення
домовленості про нову програму з МВФ36, а також надходження першого
траншу (2,1 млрд дол.) та пов’язаного фінансування від ЄС.
36

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-boardapproves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
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Наступний девальваційний сплеск у липні був спровокований
психологічними чинниками, пов’язаними зі зміною керівництва НБУ,
прискоренням відпливу коштів нерезидентів з ОВДП та дещо запізнілою
реакцією з боку регулятора на зміну кон’юнктури валютного ринку. Врешті,
знецінення гривні було зупинено завдяки істотним інтервенціям НБУ.
Сприятливий інформаційний фон створило розміщення єврооблігацій на
2 млрд дол., а також підписання меморандуму з ЄС про надання Україні
макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.
Проте, вже у серпні стартував новий цикл знецінення гривні, який значною
мірою визначався спекулятивними чинниками, а основними ініціаторами
зламу курсового тренду стали банки (які збільшили обсяги купівлі валюти в
очікуванні її подорожчання з входженням економіки у новий діловий цикл).
Тренд на девальвацію був, фактично, підтриманий НБУ, який у серпні взагалі
не здійснював інтервенцій з продажу, а навпаки купував іноземну валюту.
У вересні девальваційний тиск стимулювали значні виплати держави за
зовнішніми зобов’язаннями (2,7 млрд дол.), збільшення попиту на іноземну
валюту з боку імпортерів та пауза у стосунках з МВФ. Попри відновлення
інтервенцій з продажу валюти, курсова політика НБУ, фактично, сприяла
девальвації внаслідок встановлення курсу продажу на верхній межі
котирувань, що формувало відповідні очікування учасників ринку.
Зміна тактики валютних інтервенцій НБУ на початку жовтня (зокрема щодо
встановлення курсу продажу валюти з резервів) дозволила зупинити
девальвацію та зменшити обсяги самих інтервенцій.
Тимчасове зміцнення гривні в грудні було зумовлене рекордними обсягами
розміщення ОВДП та поверненням на ринок державних запозичень
нерезидентів на тлі слабкого попиту з боку імпортерів. Однак у другій
половині грудня відбулася корекція курсу (знову за участі НБУ), сприятливі
умови для чого були створені за рахунок значних витрат коштів з бюджету.
Як наслідок, на кінець року обмінний курс становив 28,27 грн/дол.,
девальвувавши за рік на 19,4% (відносно євро гривня девальвувала на 31,5%
до 34,74 грн/євро).

Співвідношення між попитом і пропозицією на валютному ринку
формувалося під впливом сприятливої кон’юнктури для експорту з
одночасним значним падінням обсягів імпорту. Загальний обсяг експорту
товарів і послуг у 2020 р. (60,6 млрд дол.) скоротився порівняно з 2019 р.
лише на 4,6%, тоді як падіння імпорту становило 18,1% (до 62,3 млрд дол.).
Відтак дефіцит торгівлі товарами і послугами у 2020 р. становив лише 1,7
млрд дол., порівняно з 12,5 млрд дол. у 2019 р. (граф. 11).
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Визначальний обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку
забезпечували експортери продукції АПК: надходження від експорту
продовольчих товарів та сировини для їх виробництва зросли порівняно з
попереднім роком на 0,3% і становили 22,2 млрд дол. або 49,1% від
загального обсягу експорту товарів.
Крім того, порівняно з попереднім роком істотно зросли обсяги експорту
мінеральних продуктів (зокрема руди) – на 12,7% до 5 млрд дол., продукції
хімічної промисловості – на 6,3% до 2,3 млрд дол. Експорт чорних та
кольорових металів, натомість, скоротився на 12,1% до 8,8 млрд дол.
Водночас, вагомим фактором обмеження попиту на іноземну валюту стало
скорочення вартісних обсягів імпорту енергоресурсів (внаслідок низьких
світових цін, передусім, в ІІ та ІІІ кварталах). Обсяг імпорту мінеральних
продуктів у 2020 р. порівняно з 2019 р. впав на 40,6% до 7,5 млрд дол. Імпорт
машин та устаткування зменшився на 10,1% до 17,4 млрд дол. За іншими
товарними позиціями також спостерігалось зменшення обсягів імпорту.
В умовах карантинних обмежень значного скорочення зазнали витрати на
подорожі за кордон: з 8,5 млрд дол. у 2019 р. до 4,7 млрд дол. у 2020 р.
У той же час, приватні грошові перекази зросли відповідно з 11,9 млрд дол.
до 12,1 млрд дол.
Сприятливий вплив на кон’юнктуру валютного ринку з боку поточного
рахунку платіжного балансу був частково знівельований за рахунок відпливу
коштів нерезидентів з ОВДП. Вкладення нерезидентів в державні облігації
досягнули максимуму (129,0 млрд грн) в середині лютого, після чого почали
скорочуватись, що цілком відповідало світовим тенденціям (відплив
капіталу з ринків, що розвиваються). Зазначені процеси «гальмувалися»
через обмежену ліквідність вторинного ринку цінних паперів в Україні,
невеликий обсяг валютного ринку, а також внаслідок зміни кон’юнктури на
зовнішніх фінансових ринках.
Проте, стабілізація ситуації відбулася лише в другій половині листопада, а
мінімальне значення вкладень нерезидентів в ОВДП (75,0 млрд грн) було
зафіксоване на початку грудня. Тобто, порівняно з піковим значенням
портфель нерезидентів скоротився на 54 млрд грн (42%) або близько 2 млрд
дол., що створювало помірний девальваційний тиск.
Відтак у грудні нерезиденти відновили вкладення коштів в ОВДП 37, що стало
наслідком впливу глобальних тенденцій щодо повернення капіталу на ринки
країн, що розвиваються, а також підвищення Мінфіном ставок за
державними облігаціями. На кінець року портфель нерезидентів збільшився
до 85,3 млрд грн і продовжив зростати на початку 2021 р.
37

26 листопада відбулося одноразове збільшення портфеля нерезидентів на 323 млн грн.
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Середньоденні обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку
у 2020 р. зросли до 423 млн дол., порівняно з 376 млн дол. у 2019 р.
Незважаючи на це, Національний банк має достатньо можливостей для
впливу на курсову динаміку. У березні, липні та жовтні продаж іноземної
валюти з резервів став одним з факторів стабілізації ситуації на валютному
ринку, однак у серпні і вересні інтервенції НБУ, навпаки, стимулювали
девальвацію.
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За підсумками 2020 р. обсяг купівлі Національним банком іноземної валюти
становив 4 929 млн дол., продажу – 3 891 млн дол. (граф. 9), таким чином
додатне сальдо інтервенцій становило 1 038 млн дол.
Попри значну волатильність, обсяг міжнародних резервів за 2020 р.
збільшився на 3 831 млн дол. до 29 133 млн дол. (граф. 10), чисті міжнародні
резерви зросли на 2 330 млн дол. до 18 114 млн дол.

Крім чистої купівлі НБУ валюти на ринку, джерелами збільшення
міжнародних резервів були надходження від розміщення ОЗДП на 1,25 млрд
євро та 1,8 млрд дол., ОВДП в іноземній валюті (3,9 млрд дол. і 0,8 млрд
євро), надходження траншу від МВФ в обсязі 2,1 млрд дол., фінансування від
ЄС (1,1 млрд євро), деякі інші кредити від банків та МФО, а також переоцінка
фінансових інструментів на 2,3 млрд дол. (через зміну ринкової вартості та
курсів валют).
Вищезазначені надходження компенсували тиск на резерви з боку значних
виплат за державним боргом: за даними НБУ38, обсяг платежів з погашення
та обслуговування державного боргу в іноземній валюті (включно з ОВДП) у
2020 р. становив 11,7 млрд дол.
Національний банк повідомляє, що на кінець 2020 р. обсяг міжнародних
резервів відповідав 4,8 місяця майбутнього прогнозованого імпорту, тоді як
на початок року відповідний показник становив 3,9 місяця.
38

За даними щомісячних пресрелізів НБУ щодо стану міжнародних резервів.
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Дані платіжного балансу дають підстави констатувати, що у 2020 р. не було
фундаментальних причин для істотного знецінення гривні. Відплив коштів за
фінансовим рахунком (4,6 млрд дол.) був повністю компенсований за
рахунок профіциту поточного рахунку (6,6 млрд дол.), відтак додатне сальдо
зведеного платіжного балансу становило 2,0 млрд дол. (граф. 11).

Аналіз кон’юнктури валютного ринку свідчить, що девальвація гривні була
спричинена переважно впливом психологічних та спекулятивних чинників.
Проте, якщо девальваційний сплеск у березні мав серйозне підґрунтя
(надмірна ревальвація попереднього року та паніка на світових фінансових
ринках) і Національний банк досить успішно впорався з ним, то курсову
динаміку в другій половині року слід трактувати, як цілеспрямовану політику
регулятора на знецінення гривні. Така політика потребує додаткового
обґрунтування, принаймні, з огляду на той факт, що валюти більшості країн,
що розвиваються, у ІІ півріччі мали щодо долара протилежну динаміку.
Державний бюджет на 2021 р. передбачає середньорічний рівень обмінного
курсу 29,1 грн/дол., очікування бізнесу щодо динаміки курсу на наступні 12
місяців39 – 29,68 грн/дол., однак більшість інших прогнозів40 не перевищують
рівень 28,6 грн/дол.
Чинний прогноз Національного банку передбачає, що у 2021 р. та двох
наступних роках приплив коштів за фінансовим рахунком покриватиме
дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Це дає привід очікувати від
НБУ підтримання відносної курсової стабільності.
39

https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iv-kvartal-2020-roku

40

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/24/669501/
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ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ
У контексті антикризових заходів з 19 березня 2020 р. до облікової ставки
було прирівняно ставки за депозитними сертифікатами на 7 днів та за
кредитами рефінансування до 30 днів 41. З 27 квітня строк рефінансування,
яке надається за обліковою ставкою, було збільшено з 30 до 90 днів 42.
Коридор ставок за кредитами і депозитами овернайт, який з квітня 2016 р.
визначався на рівні облікової ставки +/- 2 п. п., з 12 червня 2020 р. було
звужено43 до рівня облікової ставки +/- 1 п. п.
З 23 червня 2020 р. Ukrainian index of interbank rates (UIIR) замінено новим
індикатором вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку –
Ukrainian OverNight Іndex Average (UONIA)44.
Цикл зниження облікової ставки з рівня 18% Національний банк розпочав у
квітні 2019 р. Підставою для цього, згідно з офіційною позицією регулятора,
була стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5%.
На початок 2020 р. облікова ставка перебувала на рівні 13,5%, у той час як
річний темп інфляції становив 4,1%, а гривня була надмірно ревальвована,
що, в комплексі, свідчило про надмірну жорсткість монетарних умов.
У січні 2020 р., ще до початку коронакризи, НБУ прогнозував зниження
облікової ставки протягом року до 7% («завдяки швидкому поліпшенню
макроекономічної ситуації в країні»)45.
Фактично, протягом 2020 р. Національний банк знижував облікову ставку
чотири рази (граф. 12), загалом на 7,5 п. п.:
 з 31 січня – до 11%;
 з 13 березня – до 10%;
 з 24 квітня – до 8%;
 з 12 червня – до 6%.
41

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyipolitiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah

Довідка: з квітня 2016 р. за обліковою ставкою НБУ здійснював розміщення депозитних
сертифікатів на 14 днів. Від початку 2019 р. до облікової ставки було прирівняно також
ставку за кредитами рефінансування на 14 днів. Така практика застосовувалась до
середини березня 2020 р.
42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0053500-20#n21
43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0074500-20#n5
44
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_16062020_405-rsh
45
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-01-30
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На тлі стрімкого падіння економіки46, Національний банк у червні (разом зі
зниженням облікової ставки до 6%) оголосив про «завершення циклу
швидкого пом’якшення монетарної політики»47. Відтак за підсумками
чотирьох наступних засідань (23 липня, 3 вересня, 22 жовтня і 10 грудня)
Правління НБУ ухвалювало рішення залишити облікову ставку незмінною48.

Динаміка ставок на міжбанківському ринку (які є операційною ціллю
процентної політики НБУ) загалом відповідала динаміці облікової ставки.
Більшість часу ставки за бланковими кредитами і депозитами банків
перебували біля нижньої межі коридору ставок овернайт НБУ (тобто ставки
за депозитними сертифікатами овернайт), що відповідало тенденції кількох
попередніх років.
Проте, на тлі девальваційного сплеску у березні ставки за бланковими
кредитами і депозитами банків різко зросли (на піку сягнули 14,9%) і
впродовж двох тижнів перебували вище верхньої межі коридору ставок
овернайт НБУ (граф. 12). Після стабілізації ситуації на валютному ринку
ставки міжбанку повернулися в межі коридору і продовжили знижуватись
синхронно зі зниженням облікової ставки. У підсумку, середньомісячна
процентна ставка за гривневими кредитами овернайт знизилась з 12,6% у
грудні 2019 р. до 5,2% в грудні 2020 р. (граф. 13).
У ІІ кварталі 2020 р. було зафіксоване найглибше падіння реального ВВП на 11,4%.
47
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-6
48
21 січня 2020 р. Правління НБУ також ухвалило рішення щодо незмінності облікової
ставки.
46
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Динаміка ставок міжбанківського ринку у 2020 р. продемонструвала, що
процентна політика НБУ може бути відносно ефективною (стосовно впливу
на короткострокові ставки) лише за умов збереження стабільності на
валютному ринку.

Одним з найбільш негативних наслідків кризи була втрата кореляції між
динамікою облікової ставки і вартістю державних запозичень,
яка спостерігалась впродовж кількох попередніх років (до лютого 2020 р.
включно).
Внаслідок девальваційного сплеску у березні, зростання ставок на
міжбанківському ринку та дохідності державних облігацій на вторинному
ринку Міністерство фінансів майже на два місяці втрачало можливість
розміщувати гривневі ОВДП на прийнятних умовах. Аукціони відновилися
лише наприкінці квітня після підвищення середньозваженої дохідності
облігацій до 11,24% (порівняно з 9,79% у лютому).
Подальше зниження облікової ставки, укладення угоди з МВФ та зміцнення
гривні у ІІ кварталі призвели до зниження середньозваженої дохідності
ОВДП у липні до 8,10% (зокрема, до 1 року – 7,71%). Проте, починаючи з
серпня ставки за ОВДП знову почали зростати і в грудні середньозважена
дохідність сягнула 11,03% (граф. 13). Це відбулося внаслідок припинення
циклу пом’якшення процентної політики НБУ, проблем у стосунках з МВФ та
посилення девальваційних процесів на тлі зростання потреб Мінфіну у
залученні коштів для фінансування видатків бюджету.
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Проте, зважаючи на кризові обставини, головною причиною зростання
вартості державних запозичень (з врахуванням досвіду інших центральних
банків) слід вважати цілковиту бездіяльність НБУ в частині впливу на
кон’юнктуру вторинного ринку ОВДП.
У січні 2021 р. середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку
становила 11,29%, у тому числі до 1 року – 10,62%, від 1 до 3 років – 11,79%,
від 3 до 5 років – 12,15%, понад 5 років – 12,49%. Той факт, що дохідність
державних облігацій удвічі перевищує рівень інфляції та облікову ставку,
є безпосереднім свідченням неадекватності монетарної політики НБУ
викликам, перед якими постала економіка в умовах глобальної кризи.
Динаміка ставок за депозитами домогосподарств загалом відповідала
динаміці облікової ставки: середньозважена ставка за депозитами у
національній валюті знизилась з 13,6% в грудні 2019 р. до 7,6% у грудні
2020 р., зокрема за депозитами до 1 року – з 14,6% до 8,3%, за депозитами
на вимогу – з 8,8% до 5,1% (граф. 14). Ставка за депозитами в іноземній
валюті знизилась за рік з 2,4% до 1,2%.

Ставки за депозитами корпорацій знижувались практично синхронно зі
зниженням облікової ставки (граф. 14): середньозважена ставка за
депозитами до 1 року протягом року знизилась на 6,8 п. п. до 3,9%, за
коштами на вимогу – на 5,1 п. п. до 2,1%. Ставка за депозитами в іноземній
валюті знизилась з 2,3% до 1,1% (зокрема, за коштами на вимогу – з 0,4% до
0,0%).
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Додатковим стимулом для зниження ставок за депозитами (окрім
пом’якшення процентної політики НБУ) був значний рівень ліквідності
банківської системи на тлі низької кредитної активності банків.
Переконуючи суспільство в успішності монетарної політики Національний
банк акцентує увагу на зниженні ставок за кредитами бізнесу до
однознакового рівня. Для демонстрації цього факту використовується
динаміка середньозваженої ставки за гривневими кредитами банків
нефінансовим корпораціям, яка протягом 2020 р. знизилась з 15,0% до 8,4%
(граф15), що загалом відповідало динаміці облікової ставки.
Проте, узагальнення приховує деякі важливі особливості. З одного боку,
рівень середньозваженої ставки за кредитами корпораціям практично
повністю визначається вартістю кредитів до 1 року, яка знизилась з 14,8% до
8%, тоді як ставка за кредитами від 1 до 5 років знизилась з 18,8% до 12,3%.
З іншого боку, загальний рівень середньозваженої ставки за кредитами
формується майже виключно за рахунок кредитів пов’язаним
позичальникам, ставка за якими знизилась з 15,1% до 8,6% (разом з
овердрафтом).
Натомість,
ставка
за
кредитами
непов’язаним
корпоративним позичальникам, хоч і знизилась на 5,5 п. п., проте завершила
рік на рівні 14,7%. Враховуючи зазначені особливості, слід констатувати, що
зниження у 2020 р. ставок за кредитами до однознакового рівня відбулося
виключно за рахунок короткострокових позик пов’язаним позичальникам.

Вартість кредитів фізичним особам, незважаючи на зниження облікової
ставки та зменшення попиту, за підсумками 2020 р. знизилась лише на
1,8 п. п. до рівня 33,3% (граф. 15).
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У червні 2020 р. НБУ запровадив новий інструмент – своп процентної ставки,
який (на думку авторів) має сприяти подальшому зниженню ставок і
активізації довгострокового банківського кредитування. Протягом ІІ півріччя
НБУ провів вісім аукціонів, за підсумками яких було задоволено заявки на
15,4 млрд грн (з 24,6 млрд грн). Якщо на перших шести аукціонах (протягом
липня – жовтня) НБУ задовольняв заявки за фіксованою ставкою 6,5%, то у
листопаді ставка зросла до 6,81%, а в грудні – до 7,5%. Така поведінка НБУ,
як платника плаваючої ставки, є додатковим доказом його намірів
посилювати жорсткість монетарної політики у середньостроковій
перспективі. На 2021 р. обсяг умовної суми, яка пропонуватиметься на
аукціонах, обмежено до 500 млн грн на один аукціон 49.
Оцінюючи ефективність процентної політики Національного банку у 2020 р.,
слід констатувати, що зниження облікової ставки призвело до зниження
ставок банків за кредитами та депозитами (винятком є ставки за кредитами
домогосподарствам). Проте, визнання цього очевидного факту не дає
підстав стверджувати, що монетарна політика була м’якою і стимулюючою,
як робить НБУ, спираючись на дискусійне поняття нейтральної процентної
ставки.
Зниження облікової ставки було слушним, проте недостатнім заходом,
враховуючи надмірну жорсткість монетарних умов у минулому. З огляду
на той факт, що облікова ставка упродовж більшої частини року у кілька разів
перевищувала річний рівень інфляції, а також беручи до уваги досвід інших
центральних банків, реакцію Національного банку на кризу в контексті
процентної політики слід визнати недостатньою.
У січні 2020 р. (ще до початку кризи) Національний банк прогнозував
зниження облікової ставки на кінець року до 7%. Фактично, облікову ставку
було знижено до 6%. Отже, безпосередньою відповіддю Національного
банку на безпрецедентну кризу у контексті процентної політики стало
зниження облікової ставки на 1 п. п., порівняно з «докризовим» сценарієм.
Одним з найважливіших негативних наслідків такої обмеженої реакції НБУ
на кризу стало підвищення Мінфіном ставок за ОВДП на первинному ринку.
Окрім недостатнього зниження облікової ставки, причиною зростання
дохідності ОВДП було принципове небажання НБУ надати підтримку ринку
державних запозичень. Таким чином, Національний банк завдав потужного
удару по фінансовій стабільності, невід’ємною складовою якої є стабільність
державних фінансів.
49

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjit-provoditi-auktsioni-svopprotsentnoyi-stavki-u-2021-rotsi
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Більше того, у січневому Інфляційному звіті Національний банк, оцінюючи
параметри бюджету у 2021 р., констатує, що «значний обсяг запозичень на
внутрішньому ринку вимагатиме підтримання високих ставок за ОВДП, адже
конкуренція з бізнесом за кошти банків посилиться». Водночас, НБУ
прогнозує недофінансування видатків на 1% ВВП (тобто, дефіцит 4,5%
порівняно з 5,5% за законом), цілком ігноруючи можливість власної участі у
фінансуванні суспільних потреб.
У грудневому Звіті про фінансову стабільність Національний банк вкотре
наголосив, що «не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту
бюджету через збільшення портфеля урядових цінних паперів»50. Те, що
портфель центрального банку може збільшуватись також з метою зниження
дохідності державних облігацій, залишається поза логікою НБУ.
Січневий прогноз НБУ щодо динаміки облікової ставки передбачає її
підвищення у 2021 р. до 7,0% і підтримання на такому рівні до середини
2023 р. З підсумків дискусії членів Комітету з монетарної політики від 20 січня
2021 р.51 випливає, що підвищення облікової ставки має відбутися вже
найближчим часом.

50

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H2.pdf?v=4

51

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politikinatsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-20-sichnya-2021-roku
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
З 19 березня 2020 р. НБУ змінив «дизайн» монетарної політики52: основними
операціями з регулювання ліквідності було визначено операції з розміщення
депозитних сертифікатів до 7 днів і тендери рефінансування до 30 днів
(тобто, термін пасивних операцій було скорочено вдвічі, активних –
збільшено теж удвічі). Кількість операцій з регулювання ліквідності було
збільшено вдвічі. Згодом строковість основних операцій з надання
ліквідності було збільшено до 90 днів, а також розширено перелік
прийнятної застави за кредитами рефінансування.
17 березня НБУ ухвалив рішення про застосування
довгострокового рефінансування терміном від 1 до 5 років53.

інструменту

У березні набули чинності нові вимоги до формування банками обов’язкових
резервів54. Якщо з кінця 2014 р. нормативи встановлювались залежно від
строковості коштів (для строкових депозитів – 3%, для коштів на вимогу –
6,5%), то з 10 березня нормативи залежать не від строковості, а від валюти
депозиту: в національній валюті – 0%, в іноземній – 10%. Крім того, у квітні
було змінено алгоритм розрахунку зобов’язань банків, які підлягають
обов’язковому резервуванню55, що призвело до зменшення нормативного
обсягу обов’язкових резервів та, відповідно, залишків на коррахунках банків.
Зниження ставок та розширення можливостей рефінансування призвело до
істотного збільшення його обсягів. За підсумками 2020 р. загальний обсяг
операцій з рефінансування банків становив 168,1 млрд грн, що більше
показника 2019 р., проте поступається обсягам 2014 та 2018 рр. (табл. 1).
Щоправда, за обсягом кредитів, наданих через тендер, у 2020 р. було
встановлено абсолютний рекорд – 123,8 млрд грн (у т. ч. за IV квартал –
70,4 млрд грн).
52

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyipolitiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah

Довідка: у квітні 2016 р. основними операціями з регулювання ліквідності банків було
визначено операції з розміщення депозитних сертифікатів до 14 днів. На початку 2019 р.
до категорії основних операцій було також включено тендери з підтримання ліквідності
банків до 14 днів. Така структура зберігалася до початку кризи у березні 2020 р.
53
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokoverefinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv
54
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlyazdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki
55
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-optimizuvav-rozrahunok-obovyazkovih-rezerviv-v-mejahzahodiv-po-pidtrimtsi-likvidnosti-bankiv
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Довгострокового рефінансування на термін від 1 до 5 років протягом травня
– грудня було надано 48,5 млрд грн (зокрема, у IV кварталі – 32,2 млрд грн).

Як наслідок, залишки за кредитами рефінансуванням (без
неплатоспроможних банків56) протягом 2020 р. збільшились з 7,7 млрд грн
до 61,9 млрд грн, справивши найбільший вплив на ліквідність банків у
напрямі зростання.
Збільшення попиту на кредити рефінансування відбулося на тлі збереження
значного профіциту ліквідності банківської системи. Незважаючи на істотне
зниження облікової ставки, а отже й ставок за пасивними операціями НБУ
(граф. 16), обсяги розміщення депозитних сертифікатів збільшились до
безпрецедентних розмірів.

Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування на кінець
2020 р. становила 35,1 млрд грн, зменшившись з початку року на 2,2 млрд грн.

56
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За підсумками 2020 р. обсяг мобілізаційних операцій сягнув 10,7 трлн грн,
що удвічі перевищує відповідний показник попереднього року (табл. 2) та у
2,5 разу – обсяг номінального ВВП за 2020 р.

Середньоденні залишки мобілізованих коштів у 2020 р. становили
129,7 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує відповідне значення
попереднього року (59,3 млрд грн). На кінець року залишок зріс порівняно з
минулорічним на 11,4 млрд грн (до 163,6 млрд грн), що відповідним чином
позначилось на коррахунках банків.
За рахунок чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському
ринку обсяг ліквідності банків за 2020 р. збільшився на 20,7 млрд грн.
Операції Держказначейства (а також ФГВФО) за підсумками року збільшили
коррахунки банків на 36,1 млрд грн (у т. ч. за грудень – на 29,3 млрд грн).
Найбільший стерилізаційний ефект на ліквідність банківської системи у
2020 р. мало збільшення обсягу готівки (поза банками і в касах банків) на
133,4 млрд грн.
Внаслідок різноспрямованого впливу монетарних операцій НБУ
(рефінансування, розміщення депозитних сертифікатів, валютні інтервенції)
та автономних чинників (зміна обсягу готівки, операції Держказначейства)
залишки на коррахунках банків за підсумками 2020 р. скоротились на 14,9
млрд грн до 37,5 млрд грн.
Загальний обсяг ліквідності банків (сума коштів на коррахунках і в
депозитних сертифікатах) у лютому сягав 250 млрд грн, після чого
знижувався нижче 150 млрд грн, проте на кінець року знову перевищив
200 млрд грн (граф. 17).
Збільшення обсягу готівки на 133,4 млрд грн разом зі скороченням залишків
на коррахунках банків на 14,9 млрд грн забезпечили приріст грошової бази
за підсумками 2020 р. на 118,5 млрд грн (або 24,8%) до 596 млрд грн.
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Попри істотне збільшення обсягів рефінансування частка внутрішніх активів
у структурі грошової бази протягом 2020 р. знизилась з 19,5% до 6,6%
(відповідно, частка зовнішніх активів зросла з 80,5% до 93,4%).
Факторами обмеження внутрішнього кредиту є небажання Національного
банку збільшувати власний портфель державних облігацій та значні обсяги
мобілізаційних операцій. Як наслідок, процентні витрати НБУ за
депозитними сертифікатами у 2020 р. сягнули безпрецедентного розміру
10,5 млрд грн.
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ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
За підсумками 2020 р. грошова маса (М3) збільшилась на 411,7 млрд грн
(28,6%) до 1 850,0 млрд грн, що було зумовлено зростанням обсягу
 депозитів на 280,4 млрд грн (26,7%) до 1 331,3 млрд грн та
 готівки поза банками (М0) на 23,7% до 475,3 млрд грн57.
Річні темпи приросту грошової маси досягнули свого максимуму у листопаді
(32,7%), що є найвищим показником з кінця 2008 р. (граф. 16), проте вже у
грудні знизились до 28,6% внаслідок високої бази порівняння.

Різке збільшення попиту на готівку відбулося внаслідок поєднання у часі
кількох факторів: зростання невизначеності в умовах кризи, посилення
жорсткості правил фінансового моніторингу та запровадження вимог щодо
використання касових апаратів ФОП (так звана фіскалізація), з подальшим
відтермінуванням частини зазначених вимог58.
Як наслідок, річні темпи приросту готівки поза банками прискорились в
листопаді до 37,2%. Після уповільнення на кінець року до 34,3%, у січні
2021 р. річні темпи знову прискорились до 38,7% (найвищий рівень з лютого
2009 р.), що обумовлено фактичною відсутністю сезонного скорочення
готівки.
Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків,
обсяг яких у 2020 р. зменшився з 3,1 до 2,6 млрд грн.
58
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70557
57

32
32

GROWFORD Institute

01004, м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 30
growford.institute@gmail.com, www.growford.org.ua

Депозити домашніх господарств (разом з ФОП) протягом 2020 р. зросли на
154,2 млрд грн (26,8%) до 730,3 млрд грн, у т. ч. у національній валюті – на
94,2 млрд грн (27,8%) до 433,4 млрд грн.
Стрімке зростання обсягу гривневих депозитів було обумовлене впливом
таких факторів: витрачання бюджетних коштів на соціальні потреби
(первинне сальдо бюджету становило близько 96 млрд грн або 2,3% ВВП),
конвертація частини переказів трудових мігрантів (загалом становили
12,1 млрд дол.), зростання заробітної плати (на 10,4% порівняно з
попереднім роком).
Зростання депозитів у національній валюті відбулося переважно за рахунок
збільшення коштів на вимогу на 82 млрд грн або 48,7% (граф. 19), що
обумовлено зниженням схильності до споживання в умовах кризової
невизначеності. Додатковим чинником прискореного зростання коштів на
поточних рахунках було звуження спреду між ставками за депозитами на
вимогу і до 1 року з 5,8 п. п. до 3,2 п. п. протягом 2020 р.

Депозити домогосподарств в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за
підсумками 2020 р. зросли на 0,5 млрд дол. (5,0%) до 10,5 млрд дол., а їх
гривневий еквівалент внаслідок курсової переоцінки збільшився на 59,9
млрд грн (25,3%) до 296,9 млрд грн.
Загальний обсяг депозитів нефінансових корпорацій за підсумками 2020 р.
зріс на 115,8 млрд грн (26,7%) до 549,5 млрд грн, зокрема кошти
в національній валюті збільшились на 93,1 млрд грн (34,7%) до 361,3 млрд
грн (граф. 18).
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Депозити в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за підсумками року
скоротилися на 0,3 млрд дол. (4,8%) до 6,7 млрд дол., проте внаслідок
курсової переоцінки їх гривневий еквівалент збільшився на 22,6 млрд грн
(13,7%) до 188,2 млрд грн.

Збільшення депозитів корпоративного сектору було обумовлене переважно
надходженням коштів від господарської діяльності (зокрема експортної
виручки) на тлі низької інвестиційної активності підприємств (за підсумками
січня – вересня капітальні інвестиції скоротилися щодо відповідного періоду
попереднього року на 35,4%).
На думку деяких дослідників59, чинником зростання депозитів було також
витрачання раніше накопичених заощаджень на цілі споживання з
подальшим акумулюванням коштів на розрахункових рахунках підприємців.

Аналізуючи темпи розширення грошової пропозиції у 2020 р. слід
враховувати, що упродовж тривалого часу відбувалися протилежні процеси,
відтак динамічне зростання монетарних агрегатів, фактично, має
відновлювальний характер.
Рівень монетизації економіки (відношення грошової маси до ВВП), після
зниження упродовж п’яти попередніх років з 58,8% до 34,1%, у 2020 р. зріс
до 40,3% (граф. 24), не досягнувши навіть рівня 2016 р. (44,0%).
59

https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/469427_vsesvitnogo_dnya_zaoshchadzhen.html
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Для порівняння, у сусідній Польщі рівень монетизації у 2019 р. становив 66%,
а в 2020 р. сягнув 74%.
Якщо привести обсяг грошової пропозиції до рівня цін на початок 2014 р. 60,
то з’ясуємо, що навіть після динамічного зростання у 2020 р. реальний обсяг
грошової маси залишається на 25,8% меншим, ніж на початок попередньої
кризи (2014 р.), готівки в обігу – на 20,8% (граф. 21).

Темпи зростання грошових агрегатів у 2020 р. сприймаються високими
порівняно з динамікою десяти попередніх років (особливо, з часу
запровадження інфляційного таргетування), водночас вони є нижчими від
темпів розширення грошової пропозиції у 2000-х роках, під час динамічного
зростання економіки (граф. 18).
Беручи до уваги вищезазначені особливості, недостатню ефективність
антикризових заходів НБУ, а також досвід інших центральних банків щодо
протидії кризі, можна дійти висновку, що процес відновлювального
розширення грошової пропозиції є одним з найбільш дієвих антикризових
факторів, який стимулює попит.
З огляду на зниження споживчих настроїв, зростання кількості грошей в
економіці наразі не створює значного інфляційного тиску, проте значно
посилює вимоги до комунікаційної політики НБУ з метою запобігання
погіршенню інфляційних очікувань.

60

Обсяг грошових агрегатів дефльовано на рівень інфляції до початку 2014 р.
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
За підсумками 2020 р. загальний обсяг банківських кредитів в економіку
зменшився на 23,5 млрд грн (2,4%) до 948,4 млрд грн, у т. ч. у національній
валюті – на 13,2 млрд грн (2,2%) до 600,5 млрд грн, в іноземній валюті
(в гривневому еквіваленті) – на 10,3 млрд грн (2,9%) до 347,9 млрд грн.
Залишки за кредитами банків нефінансовим корпораціям за рік
зменшились на 20,5 млрд грн (2,8%) до 724,2 млрд грн, у т. ч. в національній
валюті – на 4% до 409,5 млрд грн, в іноземній валюті (у гривневому
еквіваленті) – на 1,1% до 314,6 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 17,1%
до 11,1 млрд дол. Таким чином, залишки за кредитами корпорацій
скорочувались вже два роки поспіль.

Потенціалу Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» було
недостатньо для компенсації негативних тенденцій в кредитній сфері.
За даними Мінфіну, на кінець 2020 р. за програмою було надано 7,6 тис
позик на загальну суму 17,5 млрд грн61. З них 10,8 млрд грн (62% від
загального обсягу) надано на рефінансування попередньо отриманих позик,
3,4 млрд грн (19,3%) – на капітальні інвестиції та 3,3 млрд грн (18,7%) – як
антикризові кредити під 3% річних. Тобто, програма 5-7-9%, фактично,
використовується банками (переважно з іноземним капіталом) для
порятунку своїх позичальників від можливого дефолту.
61

Станом на 08.02.2021 р. за програмою було надано вже 8,6 тис позик на 20,2 млрд грн.
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Наприкінці року Уряд схвалив зміни, згідно з якими дія програми
поширюється на більшу кількість суб’єктів господарювання (за рахунок
збільшення ліміту річного доходу з 10 до 20 млн євро), лібералізуються та
пом’якшуються умови надання кредитів на період карантину62.
Проте, можливості програми обмежені тим обсягом коштів, які держава
може витратити (за рахунок платників податків) на компенсацію процентних
ставок: 2 млрд грн у 2020 р. і стільки само у 2021 р.
На початку 2021 р. було анонсовано нову програму «Доступна іпотека»
(під 7%), яку також реалізовуватиме Фонд розвитку підприємництва в межах
вищезазначених 2 млрд грн.
Внаслідок запровадження карантину, різкого падіння споживчих настроїв та
посилення банками жорсткості стандартів кредитування у квітні 2020 р.
відбувся злам тенденції щодо стрімкого зростання споживчих кредитів
домогосподарствам (яке тривало упродовж трьох попередніх років).
Влітку відбулося відновлення висхідної динаміки, проте восени залишки
знову зазнали скорочення (граф. 23).
Зважаючи на те, що частка споживчих кредитів перевищує 90%,
вищезазначена зміна тенденцій визначила загальну динаміку гривневих
кредитів домогосподарствам. Попри істотну волатильність, залишки за
кредитами у національній валюті за підсумками 2020 р. залишилися
практично незмінними (зменшились на 0,4 млрд грн або 0,2%).

62

https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-shvaliv-zmini-do-derzhavnoyi-programi-dostupni-krediti5-7-9-dlya-pidtrimki-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-umovah-karantinu
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Залишки за кредитами домогосподарствам в іноземній валюті (у
доларовому еквіваленті) скоротились за рік на 28,8% до 1,1 млрд дол., що
відбулося переважно за рахунок списання непрацюючих активів.
На початку 2021 р. НБУ ухвалив рішення щодо підвищення ваг ризику для
споживчих кредитів з 100% до 150% у другій половині 2021 р.63, що
вимагатиме від банків тримати більше капіталу, а отже повинно спонукати їх
провадити зваженішу кредитну політику.
В Інфляційному звіті НБУ за січень 2021 р. окремий параграф (вставка 6)
приділено роз’ясненню причин низхідної динаміки залишків за кредитами.
НБУ переконує, що у 2020 р., за винятком періоду жорсткого карантину,
банки нарощували гривневе кредитування, а головними причинами
зниження залишків за кредитами є «суто статистичні ефекти, спричинені
головним чином подальшим очищенням банківської системи, активізацією
роботи банків з проблемними кредитами та курсовою переоцінкою».
Наприкінці червня 2020 р. Рада з фінансової стабільності схвалила
розроблені державними банками плани роботи з непрацюючими
кредитами (NPL), які передбачають скорочення портфеля таких кредитів у
державних банків на 305 млрд грн за 3 роки64. Досягти таких результатів
планується за рахунок 1) списання з балансу проблемних кредитів,
зарезервованих на 100%, 2) проведення реструктуризації життєздатних
кредитів, 3) стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також
4) продажу або переуступки прав вимоги за проблемними портфелями.
Варто зауважити, що затвердження планів роботи держбанків зі зниження
NPL є одним зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.
Як наслідок, обсяг непрацюючих кредитів за підсумками 2020 р. зменшився
на 100,4 млрд грн (до 430,4 млрд грн), у т. ч. в національній валюті – на 32,8
млрд грн, в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) – на 67,6 млрд грн.
Відповідно, обсяг працюючих кредитів збільшився на 52,4 млрд грн, зокрема
у гривні – на 31,0 млрд грн, в іноземній валюті (внаслідок курсової
переоцінки) – на 21,4 млрд грн (у доларовому еквіваленті – скорочення на
0,7 млрд дол.). З вказаного приросту кредитів у національній валюті на
корпоративних позичальників припадає 14,1 млрд грн, що навіть менше
обсягу кредитів, наданих за програмою 5-7-9% (17,5 млрд грн).
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-pidvischuye-vimogi-do-nezabezpechenihspojivchih-kreditiv
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-diyalnist-radi-z-finansovoyi-stabilnosti-serpen-2019--lipen-2020
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Крім того, визначальний вплив ставок за кредитами пов’язаним
позичальникам на розмір середньозваженої ставки за новими кредитами,
дає підстави припускати, що більшість нових кредитів надається саме таким
позичальникам, тоді як непов’язані з банком позичальники не мають
доступу до фінансування на прийнятних умовах.
Вагомим свідченням незадовільної ситуації з кредитуванням є той факт, що
відношення кредитів до ВВП скоротилося з 25,7% у 2019 р. до 23,5% у
2020 р., у т. ч. кредитів нефінансовим корпораціям – з 20,2% до 18,0%65. З
огляду на те, що майже 47% кредитів корпораціям66 на кінець 2020 р. були
непрацюючими, відношення діючих кредитів бізнесу до ВВП становить лише
9%. Продовження у 2020 р. тенденції щодо скорочення обсягу кредитів
відносно ВВП на тлі зростання рівня монетизації (граф. 24) є промовистим
свідченням порушення функції перерозподілу ресурсів в економіці.

У нещодавно оприлюдненому дослідженні «Фінансиалізація світової
економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для
України»67 Т.Богдан акцентує увагу на тому, що в Україні накопичений борг
нефінансових корпорацій становить лише 20,1% ВВП, тоді як в Польщі –
44,8%, США – 88,2%, Китаї – 166,3% ВВП.
Для розрахунку використано прогноз НБУ щодо розміру номінального ВВП у 2020 р.
У загальному обсязі кредитів частка непрацюючих на кінець 2020 р. становила 41%, у
кредитах фізичним особам – 28%.
67
https://www.growford.org.ua/research/finansyalizatsiya-svitovoyi-ekonomiky-tanaroshhuvannya-globalnogo-borgu-vyklyky-ta-mozhlyvosti-dlya-ukrayiny/
65
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Борг домашніх господарств в Україні ледь перевищує 5% ВВП, а в Польщі цей
показник становить 35%, США – 81,2%, Китаї – 59,8% ВВП.
Водночас, з посиланням на дослідження інших науковців 68, автор вказує на
те, що граничним рівнем для боргу нефінансових корпорацій є 90% ВВП, для
боргу домогосподарств – 85% ВВП.
Отже, невиважена процентна політика НБУ впродовж кількох попередніх
років та невиправдано жорсткі вимоги до оцінки банками розміру
кредитного ризику за активними операціями призвели до критичного
зменшення обсягів кредитування економіки.
Запровадження Національним банком довгострокового рефінансування
банків не здатне спричинити істотного пожвавлення кредитної активності,
оскільки не має цільового призначення.
Банки не мають мотивації до кредитування бізнесу і обирають альтернативні
напрями вкладення коштів: найбільший приріст активів банків у 2020 р.
забезпечили вкладення у цінні папери та довгострокові інвестиції (на 251,9
млрд грн або 46,7%), кореспондентські рахунки в інших банках (на 57,8 млрд
грн або 48,9%), строкові вклади в інших банках (на 15,4 млрд грн або 44%),
на тлі скорочення кредитного портфеля на 69,8 млрд грн (6,8%)69.
Доступ суб’єктів господарювання до кредитних ресурсів намагається
забезпечити Уряд за рахунок платників податків, тоді як Національний банк,
фактично, самоусунувся від вирішення зазначених проблем (наполягаючи,
що головні перешкоди для активізації кредитування перебувають «не в
площині банківської системи»).

68

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1946170

69

Використано дані з «Основних показників діяльності банків України».
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ВИСНОВКИ
В умовах безпрецедентної економічної кризи абсолютна більшість
центральних банків вдалася до радикального пом’якшення монетарної
політики з метою підтримки не менш радикальних стимулюючих заходів у
сфері фіскальної політики. МВФ оцінює обсяг фіскальних стимулів у
глобальному вимірі на рівні 14 трлн дол. або 13,5% світового ВВП. Для
України фіскальну підтримку економіки у частині доходів і видатків держави
оцінено на рівні 4,8 млрд дол. або 3,4% ВВП.
Проведений аналіз свідчить, що в контексті монетарної політики реакція
українського центрального банку на кризу була не настільки синхронною зі
світовими трендами, як це трактує сам НБУ.
Національний банк досить успішно впорався з панікою на валютному ринку
у березні і забезпечив безперебійне функціонування банківської системи.
Натомість, девальвація гривні у ІІ півріччі не мала об’єктивного підґрунтя і
суперечила динаміці обмінних курсів більшості валют щодо долара, однак
була фактично підтримана НБУ.
У численних інформаційних повідомленнях Національний банк переконує,
що його монетарна політика є м’якою і стимулюючою. Проте, порівняння з
діями інших центральних банків та діагностика стану грошової сфери
свідчать, що вжиті НБУ заходи є лише імітацією бурхливої діяльності і мають
дуже мало спільного з ефективною протидією кризі.
Незважаючи на охолодження попиту, падіння темпів інфляції значно нижче
цільового діапазону та незадовільний стан кредитування економіки, НБУ
припинив зниження облікової ставки у червні на рівні 6%, в той час як річний
рівень інфляції становив 1,7%70. Зазначені дії виразно дисонують з
процентною політикою багатьох інших центральних банків, які з метою
стимулювання економіки знизили ключові ставки у реальному вимірі до
від’ємних значень.
З прогнозу Національного банку щодо динаміки облікової ставки випливає,
що поточний рівень облікової ставки (6%) трактується регулятором як
мінімально можливий на середньострокову перспективу.

Прискорення темпів інфляції наприкінці року відбулося під впливом незалежних від
монетарної політики чинників (незадовільний врожай, зростання світових цін на
продовольство та енергоносії).
70
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Одним з найважливіших негативних наслідків такої обмеженої реакція НБУ
на кризу стало вимушене підвищення Мінфіном ставок за ОВДП на
первинному ринку у IV кварталі 2020 р.
Національний банк мав усі можливості (за прикладом інших центральних
банків) посприяти виконанню бюджету та зниженню витрат на
обслуговування боргу за допомогою більшого зниження облікової ставки, а
також шляхом купівлі державних цінних паперів на вторинному ринку.
Ще на початку кризи Рада НБУ рекомендувала Правлінню визначити
можливі обсяги таких операцій71 та провести аналіз заходів впливу на рівень
дохідності цінних паперів72. 15 грудня Рада НБУ знову рекомендувала
Правлінню прискорити розроблення та впровадження стратегії участі НБУ в
операціях на відкритому ринку73.
Проте, НБУ уникає будь-якої відповідальності за стан економіки поза
фінансовим сектором. Більше того, абстрагуючись від проблем у державних
фінансах, Національний банк, фактично, не виконує своєї функції щодо
сприяння фінансовій стабільності.
Цілий комплекс проблем пов’язаний з контроверсійною інформаційною
політикою НБУ. До основних комунікаційних «провалів» слід віднести:
1) інформаційну кампанію щодо дискредитації класичного інструмента
монетарної політики – операцій з купівлі (продажу) цінних паперів на
відкритому ринку;
2) провокування інфляційних очікувань (у контексті обґрунтування рішення
щодо облікової ставки74), що прямо суперечить основній конституційній
функції Національного банку;
3) численні випадки некоректних оцінок і відвертого шантажу. Наприклад,
фактично ігноруючи функції суверенної держави, Правління НБУ ставить у
пряму залежність від перспектив співпраці України з МВФ здійснення
видатків бюджету, вартість державних запозичень та загалом перспективи
відновлення економіки75.
Окрім безпосереднього негативного впливу на очікування, така
деструктивна комунікаційна політика обмежує можливості самого
Національного банку адекватно реагувати на кризові явища.
71

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_31032020_9-rd

72

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_28042020_10-rd
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https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_15122020_59-rd

74

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-10-22

75

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-6
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Однією з найгостріших проблем розвитку економіки залишається
недоступність кредитування для великої кількості потенційних
позичальників. Національний банк багато разів обґрунтовував низьку
кредитну активність банків відсутністю «якісних» позичальників. Проте,
проміжні результати програми 5-7-9% доводять протилежне: станом на
кінець 2020 р. кількість заявок на участь у програмі на загальну суму 69 млрд
грн перевищила 58 тисяч.
У згадуваному дослідженні «Фінансиалізація світової економіки та
нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України»
йдеться про те, що у період після пандемії Covid-19 Україна (як і багато інших
країн з ринками, що формуються) може зіткнутися з проблемою зменшення
доступності зовнішнього фінансування, що вимагає активізації внутрішніх
джерел фінансування економічного розвитку.
З огляду на усі вищезазначені обставини, Національному банку для
підтримки економіки (зокрема пожвавлення кредитної активності) в
найближчій перспективі необхідно:
 утриматись від підвищення облікової ставки;
 на виконання рекомендацій Ради НБУ відновити операції з державними
цінними паперами на відкритому ринку;
 запровадити цільове довгострокове рефінансування банків для
активізації кредитування реального сектору економіки (за прикладом
ТLTROs ЄЦБ та аналогічних інструментів інших центральних банків);
 продовжити роботу з адаптації вимог щодо визначення розміру
кредитного ризику до потреб відновлення повноцінного кредитного
процесу;
 провадити виважену інформаційну політику.
У тривалішій перспективі Національному банку доцільно (скориставшись
досвідом провідних центральних банків) переглянути свою стратегію
монетарної політики у напрямі посилення пріоритетності цілі сприяння
економічному зростанню і зайнятості.
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